Concept besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders van 31-07-2018
Aanwezig

Afwezig

P.G.M. Verbruggen, voorzitter
mw. E.C. Konijn-Vermaas
M.J.L. van Zon
W. van Twuijver, secretaris
mw. S. Barnhoorn-Bakker, ambtelijk secretaris
P.M. Bruinooge
P.F. Dijkman
C. Braak

1

Opening
De besluitenlijsten van de vergadering van 10 juli 2018 en 17 juli 2018 worden vastgesteld.

2

Besluiten openbaar

2.1

Reactie Follow the money (Dijkman)
Op 28 juni jl. is het in de collegevergadering behandeld. Het besluit is akkoord, maar er is
gevraagd een tekstuele wijziging aan te brengen in de memo en het besluit naar aanleiding
van de wijziging aan te passen. Bijgevoegd is de reactie naar Follow the Money.
Besluit
In te stemmen met het openbaar maken van het besluit.

2.2

Samenwerkingsovereenkomst Breedband Buitengebied FiberNH (Dijkman)
Op 3 juli jl. is het in de collegevergadering behandeld. Het besluit is akkoord, maar er is
gevraagd om een tekstuele wijziging aan te brengen in de memo, en een aanpassing in het
convenant. De memo is inmiddels aan de raad verzonden, en het convenant is aangepast.
Besluit
In te stemmen met het openbaar maken van het besluit.

2.3

Omgevingsvergunning Febo Subway Olympiapark (Dijkman)
Op 21 december 2017 is een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor de vestiging
van twee restaurants met Drive Through ten behoeve van de Febo en Subway op kavel B
in het Olympiapark. Op 1 mei 2017 is besloten tot het opstarten van de benodigde
uitgebreide voorbereidingsprocedure. Het ontwerpbesluit en de daarbij behorende stukken
hebben van 10 mei 2018 tot en met 20 juni 2018 ter inzage gelegen. Er is één zienswijze
ingediend door Amateurtuindersvereniging De Hoefmolen. De zienswijze geeft geen
aanleiding om af te zien van vergunningverlening.
Besluit
1.
In te stemmen met de beantwoording van de zienswijze.
2.
De omgevingsvergunning te verlenen voor de vestiging van twee restaurants met
Drive Through ten behoeve van de Febo en Subway op kavel B in het Olympiapark.

2.4

2.5

Aanpassen Huisvestingsverordening (Verbruggen)
De regiogemeenten hebben in 2017 een evaluatie uitgevoerd van de
Huisvestingsverordening. Deze evaluatie is aanleiding om de Huisvestingsverordening en
de bijbehorende beleidsregels op enkele onderdelen aan te passen. Het PORA heeft op 4
juli ingestemd om deze voorstellen aan te bieden aan de regiogemeenten.
Besluit
De raad bijgevoegd raadsvoorstel aan te bieden tot wijziging van de
Huisvestingsverordening.
Raadsvragen PvdA inzake het toelatingsdocument jeugdbescherming en
jeugdreclassering (Konijn-Vermaas)
Het lid van de Raad, mevrouw Kerssens, heeft ons op 19 juli 2018 vragen gesteld over het
toelatingsdocument jeugdbescherming en jeugdreclassering.
Besluit
In te stemmen met bijgaande beantwoording.

2.6

Intentie rijden op waterstof ten behoeve van aanjagen regionale waterstof
infrastructuur (Konijn-Vermaas en Van Zon)
Het Ontwikkelingsbedrijf NHN heeft een subsidieaanvraag ingediend bij het Rijk voor de
realisatie van een waterstof tankstation in de regio Alkmaar. Om de slagingskans op
subsidie te vergroten is aan alle gemeenten in de regio de oproep gedaan om een intentie
uitspraak te doen dat ‘er in de inkoop/aanbesteding van het vervoer voor huisvuilzameling
aandacht besteed gaat worden aan rijden op waterstof’.
Besluit
Samen met SW in 2018 de mogelijkheden te verkennen om over te gaan op vuilniswagens
die op waterstof rijden.
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